
 

 

Δελτίο Τύπου 

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν ο ΔΕΣΦΑ και το Διεθνές Πανεπιστήμιο της 

Ελλάδος για την υλοποίηση δράσεων σε θέματα τεχνικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης στα δίκτυα φυσικού αερίου  

Αθήνα 24 Φεβρουαρίου 2022 - Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν την Τετάρτη, 23 Φεβρουαρίου 2022, 

ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) και το Διεθνές Πανεπιστήμιο της 

Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ). Το Μνημόνιο υπεγράφη από την CEO του ΔΕΣΦΑ Maria Rita Galli και τον Πρόεδρο της 

Διοικούσας Επιτροπής Καθηγητή κ. Αθανάσιο Καΐση και προβλέπει, με τη συγκυρία ανάπτυξης και 

λειτουργίας Τεχνικού Εκπαιδευτικού και Ερευνητικού Κέντρου από τον ΔΕΣΦΑ στην περιοχή της Νέας 

Μεσήμβριας Θεσσαλονίκης, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 

o από κοινού ανάληψη δράσεων και υπηρεσιών σε θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης, καθώς και 

ερευνητικού έργου και καινοτομίας  

o συμπράξεις σε ερευνητικό επίπεδο στα θέματα πράσινης ενέργειας και βιώσιμης ανάπτυξης 

πρωτίστως δικτύων φυσικού αερίου και υδρογόνου 

o από κοινού υποβολή ερευνητικών προτάσεων 

o αξιοποίηση κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων 

o συμμετοχή του Τεχνικού Εκπαιδευτικού και Ερευνητικού Κέντρου σε κοινά προγράμματα που θα 

παρέχονται μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Διεθνούς 

Πανεπιστημίου της Ελλάδος, εντός του ισχύοντος για τα ΑΕΙ νομικού πλαισίου 

o δυνατότητα πρακτικής άσκησης φοιτητριών και φοιτητών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος 

στο Τεχνικό Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό Κέντρο 

o διερεύνηση και στόχευση δράσεων για τη δημιουργία Αγγλόφωνου Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος για τη Διαχείριση Δικτύων Φυσικού Αερίου και Υδρογόνου 

Με αφορμή την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, η CEO του ΔΕΣΦΑ, Maria Rita Galli, ανέφερε: 

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι καθώς μέσω της συνεργασίας μας με το Διεθνές Πανεπιστήμιο της 

Ελλάδος ενδυναμώνουμε περαιτέρω τη σύνδεσή μας με την ακαδημαϊκή κοινότητα και το παραγόμενο 

ερευνητικό έργο, ενώ ταυτόχρονα θέτουμε τις βάσεις για τη μέγιστη αξιοποίηση των οφελών του νέου 

Τεχνικού Εκπαιδευτικού και Ερευνητικού Κέντρου που δημιουργεί ο ΔΕΣΦΑ στην περιοχή της Νέας 

Μεσήμβριας Θεσσαλονίκης, με γνώμονα την ανάπτυξη του κλάδου και την επιτάχυνση της μετάβασης 

σε ένα βιώσιμο ενεργειακό μέλλον». 

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής κ. Αθανάσιος Καΐσης τόνισε: «Με το 

Μνημόνιο ανοίγουμε, μεταξύ των άλλων, τη δυνατότητα συνεργασίας του ΔΙΠΑΕ με κρίσιμους διεθνούς 

εμβέλειας εταίρους Διαχείρισης Δικτύων Πράσινης Ενέργειας επ’ ωφελεία των φοιτητριών, των 

φοιτητών και των μελών ΔΠΕ του ΔΙΠΑΕ, και υλοποιούμε την διακριτική ευχέρεια συνεργειών με 

σημαντικούς φορείς της αγοράς ενέργειας για τη βέλτιστη εκπαίδευση και επαγγελματική 

αποκατάσταση των φοιτητριών και φοιτητών μας». 



 
 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, παρουσιάστηκαν τα βασικά 

σημεία της συνεργασίας και συζητήθηκαν οι δράσεις υλοποίησης του Μνημονίου συνεργασίας που 

προγραμματίζονται άμεσα. 

- ΤΕΛΟΣ - 

Σχετικά με τον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. 

Ο ΔΕΣΦΑ είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία, διαχείριση, συντήρηση και ανάπτυξη του Ελληνικού Εθνικού 

Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ). Με εκτεταμένη εμπειρία και διαθέτοντας ένα υψηλότατης τεχνικής 

κατάρτισης ανθρώπινο δυναμικό, ο ΔΕΣΦΑ αποτελεί ταυτόχρονα τον πλέον κατάλληλο και αξιόπιστο εταίρο στο 

πλαίσιο των εν εξελίξει διεθνών ενεργειακών έργων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.  Μέτοχοι του ΔΕΣΦΑ είναι 34% 

το Ελληνικό Δημόσιο και 66% η Senfluga S.A (κοινή εταιρεία των Snam, Enagás, Fluxys και Damco). 

Περισσότερες πληροφορίες για τον ΔΕΣΦΑ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του www.desfa.gr.  

 
Σχετικά με το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) 

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και έχει τμήματα και παραρτήματα σε 

Θεσσαλονίκη, Σίνδο,  Σέρρες, Καβάλα, Δράμα, Κατερίνη, Κιλκίς και Διδυμότειχο. 

Στους στρατηγικούς στόχους του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος ανήκουν η Ψηφιοποίηση, η Υλοποίηση της 

Πράσινης Συμφωνίας, η Εξωστρέφεια προς Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της αλλοδαπής (ΗΠΑ, Ευρώπης, Ασίας 

και άλλα) και η Λειτουργική διασύνδεση με τους παραγωγικούς φορείς, τον αγροτικό τομέα και την κοινωνία. 

Περισσότερες πληροφορίες για το ΔΙΠΑΕ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του www.ihu.gr. 

http://www.desfa.gr/

